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Komisja do spraw petycji 

 

 

Protokół nr I  

Posiedzenie w dniu 23 stycznia 2020  
 

Obrady rozpoczęto 23 stycznia 2020 o godz. 15:35, a zakończono o godz. 16:10 tego samego 

dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 3 członków. 

Obecni: 

1. Stanisław Doleziński 

2. Marek Łukasz Dudzik 

3. Wojciech Haba 

 

1. Otwarcie posiedzenia 

Przewodniczący Komisji do spraw petycji Marek Dudzik otworzył posiedzenie i przywitał 

zebranych. 

 

2. Stwierdzenie quorum 

W posiedzeniu uczestniczy 3 z 3 – osobowego składu Komisji, co jest podstawą do 

podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik protokołu. 

W posiedzeniu uczestniczy także Sekretarz Gminy Masłów Zbigniew Zagdański.  

 

3. Przyjęcie porządku obrad 

W związku z koniecznością przyjęcia sprawozdania z działalności komisji proponuje się 

dodanie punktu 4a – przyjęcie sprawozdania z działalności komisji. 

Nie zgłoszono więcej uwag do proponowanego porządku obrad.  

Wyniki głosowania 

ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (3) 

Stanisław Doleziński, Marek Łukasz Dudzik, Wojciech Haba 

 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji 

Nie zgłoszono uwag do treści protokołu.  

Wyniki głosowania 

ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (3) 

Stanisław Doleziński, Marek Łukasz Dudzik, Wojciech Haba 
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4a. Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji 

Przewodniczący Komisji odczytał sprawozdanie z działalności komisji, które stanowi załącznik 

do protokołu.  

Nie zgłoszono uwag, sprawozdanie zostało przyjęte. 

 

5. Rozpatrzenie petycji z dnia 27.11.2019 r. 

Komisja zapoznała się z treścią petycji złożonej do Rady Gminy Masłów, w dniu 25 i 27 

listopada 2019 r. (stanowi załącznik protokołu).  

Sekretarz Gminy przedstawił treść petycji, której zakres częściowo wykracza poza kompetencje 

gminy. W zakresie rady gminy pozostaje jedynie punkt pierwszy dotyczący zmiany przepisów 

prawa miejscowego. Sekretarz Gminy wyjaśnił, że parkingi przy kościołach i cmentarzach na 

terenie gminy są nieodpłatne i nie ma szpitala na terenie gminy.  

W dyskusji poruszono kwestie lokalizacji kościołów i cmentarzy, zlokalizowanych poza 

terenem gminy Masłów, których parafie obejmują mieszkańców gminy.  

Komisja wypracowała stanowisko do przedłożenia Radzie Gminy:  

petycja jest bezprzedmiotowa w zakresie punku pierwszego, gdyż na terenie gminy nie 

występują parkingi płatne. W pozostałej części petycja nie może być rozpatrzona przez organ 

gminy, gdyż nie jest to kompetencja organu.   

Wyniki głosowania 

ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (3) 

Stanisław Doleziński, Marek Łukasz Dudzik, Wojciech Haba 

 

6. Rozpatrzenie petycji z dnia 06.12.2019 r. 

Komisja zapoznała się z treścią petycji  i wyjaśnieniami złożonymi przez Sekretarza Gminy 

Masłów. 

W dyskusji poruszono kwestie parkingów zlokalizowanych w różnych miejscach na terenie 

gminy, z których żaden nie jest płatny. W kwestii punktu 2, radni w dyskusji podnieśli, że 

kwestie religijne są regulowane przez prawo kanoniczne i nie powinny być przedmiotem obrad 

na gruncie samorządu.  

Komisja wypracowała stanowisko do przedłożenia Radzie Gminy: wniosek nr 1 petycji jest 

bezprzedmiotowy z uwagi na to, że parkingi zlokalizowane na terenie gminy są bezpłatne, 

wniosek nr 2 petycji – komisja wnioskuje o odrzucenie propozycji podejmowania uchwał w tej 

sprawie. 

Wyniki głosowania 

ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (3) 

Stanisław Doleziński, Marek Łukasz Dudzik, Wojciech Haba 

 

6. Sprawy inne 

Brak głosów w tym punkcie.  
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7. Zakończenie obrad 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji podziękował za udział w posiedzeniu 

i o godzinie 16:10 Przewodniczący zamknął obrady. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji ds. Petycji 

 

Marek Dudzik 


